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^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRemont Ciupagi 2A - wymiana instalacji ZW, CW i CCW KAN,C.O.1 Instalacja centralnego ogrzewania1d.1 KNR 4-020506-01 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm m212,500 m 212,50RAZEM 212,502d.1 KNR 4-020506-02 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 20 mm m274,600 m 274,60RAZEM 274,603d.1 KNR 4-020506-03 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm m73,000 m 73,00RAZEM 73,004d.1 KNR 4-020520-01 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5m2 kpl.58,000 kpl. 58,00RAZEM 58,005d.1 KNR 4-020520-02 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0m2 kpl.54,000 kpl. 54,00RAZEM 54,006d.1 KNR 4-020520-03 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5m2 kpl.4,000 kpl. 4,00RAZEM 4,007d.1 KNR 4-020512-01 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuzłączki ośr. 15-20 mm szt.135,000 szt. 135,00RAZEM 135,008d.1 KNR 2-15/GEBERIT0317-01analogia Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 50 mm (EI 120) - rury z kotłowni szt.2,000 szt. 2,00RAZEM 2,009d.1 KNR-W 2-150405-06analogia Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. zewnętrznej 28 mm opołączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach m11,20*1,15 m 12,88RAZEM 12,8810d.1 KNR 0-340101-19 Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.30 mm mpoz.9 m 12,88RAZEM 12,8811d.1 KNR-W 2-150405-05analogia Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. zewnętrznej 22 mm opołączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach m120,80*1,15 m 138,92RAZEM 138,9212d.1 KNR 0-340101-14 Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 25 mm mpoz.11 m 138,92RAZEM 138,9213d.1 KNR-W 2-150405-04analogia Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. zewnętrznej 18 mm opołączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach m135,80*1,15 m 156,17RAZEM 156,1714d.1 KNR 0-340101-10 Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 20 mm mpoz.13 m 156,17RAZEM 156,1715d.1 KNR-W 2-150405-03analogia Rurociągi w instalacjach c.o. ze stali nierdzewnej o śr. zewnętrznej 15 mm opołączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach m607,80*1,15 m 698,97RAZEM 698,9716d.1 KNR-W 2-150404-06 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura STABI m12,700*1,15 m 14,61RAZEM 14,6117d.1 KNR 0-340110-31 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 63 mm otulinami gr. izolacji 65 mm mpoz.16 m 14,61- 2 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 14,6118d.1 KNR-W 2-150404-05 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 50 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura STABI m42,000*1,15 m 48,30RAZEM 48,3019d.1 KNR 0-340110-23 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 50 mm otulinami gr. izolacji 50 mm mpoz.18 m 48,30RAZEM 48,3020d.1 KNR-W 2-150404-04 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura STABI m49,10*1,15 m 56,47RAZEM 56,4721d.1 KNR 0-340110-14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 40 mm otulinami gr.izolacji 40 mm mpoz.20 m 56,47RAZEM 56,4722d.1 KNR-W 2-150404-03 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura STABI m113,00*1,15 m 129,95RAZEM 129,9523d.1 KNR 0-340101-19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.30 mm mpoz.22 m 129,95RAZEM 129,9524d.1 KNR-W 2-150404-02 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura STABI m20,50*1,15 m 23,58RAZEM 23,5825d.1 KNR 0-340101-19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.30 mm mpoz.24 m 23,58RAZEM 23,5826d.1 KNR-W 2-150404-01 Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm opołączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura STABI m26,10*1,15 m 30,02RAZEM 30,0227d.1 KNR 0-340101-14 Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 25 mm mpoz.26 m 30,02RAZEM 30,0228d.1 KNR-W 2-150406-03 Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza(pulsacyjna) próba1,000 próba 1,00RAZEM 1,0029d.1 KNR-W 2-150417-01 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów - grzejnik 2 członowy kpl.3,000 kpl. 3,00RAZEM 3,0030d.1 KNR-W 2-150417-01 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów - grzejnik 4 członowy kpl.17,000 kpl. 17,00RAZEM 17,0031d.1 KNR-W 2-150417-01 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 5 elementów - grzejnik 5 członowy kpl.11,000 kpl. 11,00RAZEM 11,0032d.1 KNR-W 2-150417-02 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów - grzejnik 6 członowy kpl.24,000 kpl. 24,00RAZEM 24,0033d.1 KNR-W 2-150417-02 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów - grzejnik 7 członowy kpl.18,000 kpl. 18,00RAZEM 18,0034d.1 KNR-W 2-150417-02 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów - grzejnik 8 członowy kpl.8,000 kpl. 8,00RAZEM 8,0035d.1 KNR-W 2-150417-02 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów - grzejnik 9 członowy kpl.9,000 kpl. 9,00RAZEM 9,0036d.1 KNR-W 2-150417-02 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 10 elementów - grzejnik 10 członowy kpl.- 3 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem6,000 kpl. 6,00RAZEM 6,0037d.1 KNR-W 2-150417-03 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 11 członowy kpl.3,000 kpl. 3,00RAZEM 3,0038d.1 KNR-W 2-150417-03 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 12 członowy kpl.8,000 kpl. 8,00RAZEM 8,0039d.1 KNR-W 2-150417-03 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 13 członowy kpl.3,000 kpl. 3,00RAZEM 3,0040d.1 KNR-W 2-150417-03 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 14 członowy kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,0041d.1 KNR-W 2-150417-03 Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 15 członowy kpl.6,000 kpl. 6,00RAZEM 6,0042d.1 KNR-W 2-150417-03analogia Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 16 członowy kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,0043d.1 KNR-W 2-150417-03analogia Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 17 członowy kpl.2,000 kpl. 2,00RAZEM 2,0044d.1 KNR-W 2-150417-03analogia Grzejniki aluminiowe typu G-500 - do 15 elementów - grzejnik 18 członowy kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,0045d.1 KNR-W 2-150425-03 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - H=1764 mm, długośćL=500 mm szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,0046d.1 KNR-W 2-150425-01 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 800 mm - H=714 mm, długośćL=500 mm szt.16,000 szt. 16,00RAZEM 16,0047d.1 KNR-W 2-150425-02 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm - H=1134 mm, długośćL=500 mm szt.8,000 szt. 8,00RAZEM 8,0048d.1 KNR-W 2-150425-03 Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm - H=1470 mm, długośćL=500 mm szt.5,000 szt. 5,00RAZEM 5,0049d.1 KNR-W 2-150518-01analogia Zawór mieszający trójdrogowy współpracujący z siłownikiem o średnicy Dn 40mm szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,0050d.1 KNR-W 2-150132-06analogia Zawory kulowe w instalacji z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 50 mm szt.2,000 szt. 2,00RAZEM 2,0051d.1 KNR-W 2-150411-03 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm szt.12,000 szt. 12,00RAZEM 12,0052d.1 KNR-W 2-150411-02 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm szt.4,000 szt. 4,00RAZEM 4,0053d.1 KNR-W 2-150411-01 Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.4,000 szt. 4,00RAZEM 4,00- 4 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem54d.1 KNR-W 2-150411-03analogia Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną i króćcami do pomiaru przepły-wu o śr. nominalnej 25 mm szt.2,000 szt. 2,00RAZEM 2,0055d.1 KNR-W 2-150411-02 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną i króćcami do pomiaru przepły-wu o śr. nominalnej 20 mm szt.9,000 szt. 9,00RAZEM 9,0056d.1 KNR-W 2-150411-01 Zawór równoważący z płynną nastawą wstępną i króćcami do pomiaru przepły-wu o śr. nominalnej 15 mm szt.9,000 szt. 9,00RAZEM 9,0057d.1 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny kątowy Dn 15mm szt.30,000 szt. 30,00RAZEM 30,0058d.1 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotny kątowy Dn 15 mm szt.30,000 szt. 30,00RAZEM 30,0059d.1 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - termostatyczny prosty Dn 15mm szt.121,000 szt. 121,00RAZEM 121,0060d.1 KNR-W 2-150412-02 Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - powrotny prosty Dn 15 mm szt.121,000 szt. 121,00RAZEM 121,0061d.1 KNR 0-350215-04 Głowice termostatyczne szt.151,000 szt. 151,00RAZEM 151,0062d.1 KNR-W 2-150412-07 Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem odcinającym szt.14,000 szt. 14,00RAZEM 14,0063d.1 KNR-W 2-150412-06 Zawory odpowietrzające do grzejnika szt.6,000 szt. 6,00RAZEM 6,0064d.1 KNR 2-150408-01 Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych śr. nom. 15 mm szt.40,000 szt. 40,00RAZEM 40,0065d.1 KNR-W 2-150427-01kalk. własna Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alu-miniowych, płytowych o połączeniu na gwint - złączki zaciskowe ze stali nie-rdzewnej do przyłączena grzejnika kpl.poz.67*2 kpl. 302,00RAZEM 302,0066d.1 KNR-W 2-150427-01kalk. własna Rury stalowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, alu-miniowych, płytowych o połączeniu na gwint - trójniki przyłączeniowe grzejniko-we zaciskowe ze stali nierdzewnej kpl.poz.67 kpl. 151,00RAZEM 151,0067d.1 KNR-W 2-150436-01 Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.121,00+1,00+16,00+8,00+5,00 urz. 151,00RAZEM 151,002 Remont pomieszczenia podrozdzielacza68d.2 KNR 2-021015-01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m0,8*2,2 m 1,76RAZEM 1,7669d.2 KNR 2-021015-04 Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne pełne do zapleczy budynków dwu-krotnie malowane na budowie m20,8*2,2 m2 1,76RAZEM 1,7670d.2 KNR-W 4-010211-03 Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skuciado 5 cm na ścianach lub podłogach-4,5x2,6m przyjęto 40% m24,5*2,6*40% m2 4,68RAZEM 4,6871d.2 KNR 4-010210-02 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen-tach z betonu żwirowego-od kratki ściekowej do studzienki i odprowadzenie zespustów i zlewu m- 5 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem6,000 m 6,00RAZEM 6,0072d.2 KNR-W 4-010106-01 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynkuz odrzuceniem na odległość do 3 m- pod rurociągi dla spustów. m30,700 m3 0,70RAZEM 0,7073d.2 KNR-W 4-010106-03 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku- zasypanie ziemią z ukopów m30,600 m3 0,60RAZEM 0,6074d.2 KNR-W 4-010106-05 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku- usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m30,800 m3 0,80RAZEM 0,8075d.2 KNR-W 4-010207-03 Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekrojudo 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach m6,000 m 6,00RAZEM 6,0076d.2 KNR-W 2-150203-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrzbudynków o połączeniach wciskowych m3,500 m 3,50RAZEM 3,5077d.2 KNR-W 2-150207-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-kalnych o połączeniach wciskowych m2,000 m 2,00RAZEM 2,0078d.2 KNR-W 2-150211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych podej.2,000 podej. 2,00RAZEM 2,0079d.2 KNR-W 2-150211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych podej.1,000 podej. 1,00RAZEM 1,0080d.2 KNR 4-020230-01 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - w wykopie m5,000 m 5,00RAZEM 5,0081d.2 KNR 4-020216-01 Demontaż kratki ściekowej żeliwnej i montaż nowej kratki ściekowej z rusztemze stali nierdzewnej o śr. 110mm. kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,0082d.2 KNR-W 2-021105-03 Jednokrotne zagruntowanie preparatem gruntującym posadzki przed wylaniemwarstwy wyrównawczej posadzkowej. m22,6*4,5 m2 11,70RAZEM 11,7083d.2 KNR 2-021106-01 Wylanie warstwy wyrównawczej posadzkowej z wylewki betonowej M20 (wor-kowanej) zatartej na ostro grubości około 50mm. m22,6*4,5 m2 11,70RAZEM 11,7084d.2 KNR 2-021118-11 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me-todą kombinowaną m22,6*4,5 m2 11,70RAZEM 11,703 Roboty budowlane i porządkowe85d.3 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2220,000 m2 220,00RAZEM 220,0086d.3 KNR-W 4-010335-21 Przebicie otworów w stropie ceramicznym szt.60,000 szt. 60,00RAZEM 60,0087d.3 KNR-W 2-020827-01 Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowychwykonywane ręcznie - ściany m243,000 m2 43,00RAZEM 43,004 Instalacja wodna88d.4 KNR 2-15/GEBERIT0317-01analogia Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 40 mm (EI 120) - rury z kotłowni szt.2,000 szt. 2,00RAZEM 2,00- 6 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem89d.4 KNR 2-15/GEBERIT0317-01analogia Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 32 mm (EI 120) - rury z kotłowni szt.2,000 szt. 2,00RAZEM 2,0090d.4 KNR 2-15/GEBERIT0317-01analogia Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 20 mm (EI 120) - rury z kotłowni szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,0091d.4 KNR 2-15/GEBERIT0317-01analogia Przegrody ogniowe dla rur o śr. zewn. 15 mm (EI 120) - rury z kotłowni szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,0092d.4 KNR 4-020114-01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m35,7+118,9-38,00 m 116,60RAZEM 116,6093d.4 KNR 4-020114-02 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm m170-20,00 m 150,00RAZEM 150,0094d.4 KNR 4-020133-01 Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm szt.48-(11,00+2,00) szt. 35,00RAZEM 35,0095d.4 KNR-W 2-150111-05 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ciepła woda m6*1,15 m 6,90RAZEM 6,9096d.4 KNR-W 2-150111-04 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - ciepła woda m80,9*1,15 m 93,04RAZEM 93,0497d.4 KNR-W 2-150111-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - cyrkulacja m73,4*1,15 m 84,41RAZEM 84,4198d.4 KNR-W 2-150111-03 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony m(66,3-(10,00+10,00))*1,15 m 53,25RAZEM 53,2599d.4 KNR-W 2-150111-02 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - piony m(20,5)*1,15 m 23,58RAZEM 23,58100d.4 KNR-W 2-150111-01 Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połą-czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - loalówka m(109,3*2)*1,15 m 251,39RAZEM 251,39101d.4 KNR-W 2-150116-01 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnymo śr. zewnętrznej 20 mm szt.48+97+32+64 szt. 241,00RAZEM 241,00102d.4 KNR-W 2-150116-02 Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnymo śr. zewnętrznej 25 mm szt.3*6 szt. 18,00RAZEM 18,00103d.4 KNR-W 2-150140-01 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm woda zimna kpl.32,000 kpl. 32,00RAZEM 32,00104d.4 KNR-W 2-150140-01 Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm woda ciepła kpl.32,000 kpl. 32,00RAZEM 32,00105d.4 KNR-W 4-020125-02 Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm szt.18,000 szt. 18,00- 7 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. RazemRAZEM 18,00106d.4 KNR-W 2-150132-04analogia Zawory odcinające instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.nominalnej 32 mm szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,00107d.4 KNR-W 2-150132-04analogia Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-nych o śr. nominalnej 32 mm - zawór antyskażeniowy Dn 32 z możliwościąnadzoru i otworami kontrolnymi z korkami szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,00108d.4 KNR 0-310209-08 Filtry siatkowe o śr. nominalnej 20 mm - filtr gwintowany z osadnikiem ośredni-cy otworów filtrujących 500 mikronów z zaworem upustowym szt.6,000 szt. 6,00RAZEM 6,00109d.4 KNR 2-150415-02 Zawór regulacyjny o śr. nom. 20 mm na cyrkulacji szt.6,000 szt. 6,00RAZEM 6,00110d.4 KNR 0-340101-04 Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 9 mm mpoz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 m 512,57RAZEM 512,57111d.4 TZKNBKXVIII IV B-39 Wymiana pompy odśrodkowej - cyrkulacyjna ciepłej wody użytkowej szt.1,000 szt. 1,00RAZEM 1,00112d.4 KNR-W 2-150127-01 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) mPrzedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności1 prób. 1,00 poz.95+poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100 m 512,57RAZEM 512,57113d.4 KNR 4-020121-04 Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym - dla wykonanianowej instalacji (bateria z demontażu) szt.24,000 szt. 24,00RAZEM 24,00114d.4 KNR 4-020121-03 Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową - dla wyko-nania nowej instalacji (bateria z demontażu) szt.6,000 szt. 6,00RAZEM 6,00115d.4 KNR 4-020121-01 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką  - dla wy-konania nowej instalacji (bateria z demontażu) szt.30,00+37,000 szt. 67,00RAZEM 67,00116d.4 KNR 4-020118-01 Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm   - pralkowy  i do spłuczki dlawykonania nowej instalacji szt.31,00*2 szt. 62,00RAZEM 62,00117d.4 KNR-W 2-150116-03analogia Połączenie pionu do istniejącego poziomu (ciepła woda, zimna) o śr. zewnętrz-nej 32 mm po-dejść6,000 po-dejść 6,00RAZEM 6,00118d.4  kalk. własna Plombowanie wodomierzy i wypisanie prtokołów liczników wodomierzy zw+cww lokalach. kpl.60,000 kpl. 60,00RAZEM 60,00119d.4 wycena indy-widualna Dostawa i montaż stacji zmiękczania wody ze sterownikiem objętościowym idozownikiem (dla kotłowni o mocy maksymalnej 500 kW) kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,00120d.4 KNR 0-340110-14 Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 40 mm otulinami gr.izolacji 40 mm -uzupełenie izolacji na poziomach - woda ciepła i cyrkulacja m20,000 m 20,00RAZEM 20,00121d.4 KNR 0-340101-19 Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.30 mm - uzupe-łenie izolacji na poziomach - woda ciepła i cyrkulacja m20,000 m 20,00RAZEM 20,00122d.4 KNR 0-340101-19 Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  jednowarstwowymi gr.30 mm - uzupe-łenie izolacji na poziomach - woda ciepła i cyrkulacja m- 8 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem40,000 m 40,00RAZEM 40,00123d.4 KNR 0-340101-04 Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami  jednowarstwowymi gr. 9 mm -uzupełenie izolacji na poziomach - woda zimna m40,000 m 40,00RAZEM 40,00124d.4 wycena indy-widualna Dostawa i montaż stacji zmiękczania wody ze sterownikiem objętościowym idozownikiem (dla kotłowni o mocy maksymalnej 500 kW) w kotlowni w budyn-ku przy ul. Ciupagi 2 D kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,005 Instalacja kanalizacyjna125d.5 KNR-W 4-020232-04 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm szt.31,000 szt. 31,00RAZEM 31,00126d.5 KNR-W 4-020232-03 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm szt.24,00+6,00+37,00+30,00 szt. 97,00RAZEM 97,00127d.5 KNR-W 4-020235-05 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-wowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,00128d.5 KNR 4-020230-04 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianachbudynku m221,300 m 221,30RAZEM 221,30129d.5 KNR-W 4-020235-05 Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpły-wowych - zlewozmywak żeliwny lub kamionkowy kpl.1,000 kpl. 1,00RAZEM 1,00130d.5 KNR-W 2-150207-03 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz-kalnych o połączeniach wciskowych m128,300 m 128,30RAZEM 128,30131d.5 KNR-W 2-150207-01 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz-kalnych o połączeniach wciskowych m92,800 m 92,80RAZEM 92,80132d.5 KNR-W 2-150211-03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-niach wciskowych podej.31,000 podej. 31,00RAZEM 31,00133d.5 KNR-W 2-150211-01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-niach wciskowych podej.97,000 podej. 97,00RAZEM 97,00134d.5 KNR-W 2-150212-03 Rury wywiewne PCV 110 mm szt.6,000 szt. 6,00RAZEM 6,00135d.5 KNR-W 2-150222-02 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.6,000 szt. 6,00RAZEM 6,00136d.5 KNR 4-020221-02 Wymiana wanny stalowej lub brodzika - dla montażu syfonu kpl.24,00+6,00 kpl. 30,00RAZEM 30,00137d.5 KNR 4-020222-02 Analogia - demontaż  syfon wannowy lub brodzikowy żeliwny szt.24,00+6,00 szt. 30,00RAZEM 30,00138d.5 KNR-W 4-020225-01 Wymiana miski ustępowej porcelanowej - z podłączanych przez strop na pod-łączanych w lokalu szt.31,000 szt. 31,00RAZEM 31,00139d.5 KNR 4-010206-02 Zabetonowanie otworów w stropach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokościponad 10 cm- po zdemontowannych podejściach odpływowych nadstropowychdo misek i wanien. szt.31,000 szt. 31,00RAZEM 31,00140d.5 KNR 4-020215-01 Połączenie pionów kanalizacyjnych z PCV o śr.110mm z istniejącymi wywiew-kami -(traper)- połączenie pod stropem szt.- 9 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813



^PrzedmiarLp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem6,000 szt. 6,00RAZEM 6,00141d.5 KNR 4-020215-01 Połączenie pionów kanalizacyjnych z PCV o śr.110mm z istniejącą instalacjąw piwnicy -(traper)- połączenie nad stropem. szt.60,000 szt. 60,00RAZEM 60,006 Roboty budowlane i porządkowe142d.6 KNR-W 4-011216-01 Zabezpieczenie podłóg folią m2220,000 m2 220,00RAZEM 220,00143d.6 KNR-W 4-010335-21 Przebicie otworów w stropie ceramicznym ( wod-kan) szt.120,000 szt. 120,00RAZEM 120,00144d.6 KNR-W 4-010325-05 Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych szt.180,000 szt. 180,00RAZEM 180,00145d.6 KNR-W 4-010341-03 Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej m177,000 m 177,00RAZEM 177,00146d.6 KNR-W 4-010338-03 Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-mentowo-wapiennej m48,300 m 48,30RAZEM 48,30147d.6 KNR-W 4-010327-04 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. wścianach z cegieł m180,000 m 180,00RAZEM 180,00148d.6 KNR-W 4-010326-04 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł m48,300 m 48,30RAZEM 48,30149d.6 KNR 0-142010-07 Wykładzina GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych poje-dynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe. m260,000 m2 60,00RAZEM 60,00150d.6 KNR-W 2-020830-02 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m260,000 m2 60,00RAZEM 60,00151d.6 KNR-W 2-020827-01 Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowychwykonywane ręcznie - ściany m2110,000 m2 110,00RAZEM 110,00152d.6 KNR 2-021505-03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod-łoży gipsowych z gruntowaniem m2243,000 m2 243,00RAZEM 243,00153d.6 KNNR 30503-03 Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną (dwuwarstwowe pokrycie zpapy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia gr. 5,2 mm na istniejącympokryciu z papy) m220,000 m2 20,00RAZEM 20,00154d.6  kalk. własna Prace porządkowe, wyniesienie gruzu u złomu z budynku. Podstawienie konte-nera i wywóz na zwałkę. praca1,000 praca 1,00RAZEM 1,00- 10 -Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 26813


